Пламен Иванов,
директор на Регионалния център
за подкрепа на процеса
на приобщаващо образование
в Стара Загора: Родителите
са свързващото звено между
децата и ресурсните учители
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Съкровището
на Варна –
не, не е морето…
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Днес в броя

Проф. Владимир Радулов:
Когато държавата вложи средства
за обучение и рехабилитация
на дете със СОП, тази инвестиция
се връща, ако обучението
и рехабилитацията
са качествени

®

Българска академия на науките
www.bas.bg

Вестникът е правоприемник
на първото официално издание
на Министерството на просвещението „Училищен преглед” - 1896 г.

Четете ни на www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Брой 29 (1531) 22 – 28 юли 2021 г. Година XXX. Под името „Аз-буки“ вестникът излиза от 10 април 1991 г.

Цена 1,50 лв.

Снимка ДГ „Здравец“ – Ихтиман

истини
А збучни

Чл.-кор. Николай Денков,
министър
на образованието и науката

„Драги колеги,
през януари
успях да преборя
коронавируса. Но
няколко много
скъпи за мен хора
не се справиха.
Повече от 120
учители, директори и други специалисти в училищната мрежа също вече не са сред нас.
За да не повторим тези човешки
трагедии и за да осигурим максимално присъствено обучение на учениците и децата, можем да направим
само едно – ваксиниране на колкото
може повече хора в образователната система.
Следвайки съвета на лекарите,
аз ще се ваксинирам в края на месец
юли – шест месеца след заболяването. Направете го и вие!“
Малчуганите от ДГ „Здравец“ в Ихтиман тренират усилено, за да класират България
за европейското първенство по футбол през 2036 г.

1,705 млрд.лв. за образование
в Плана за възстановяване
За научни изследвания и иновации са предвидени
458,5 млн. лева

Общо 1,705 млрд. лв. са записани като
индикативни разходи за компонента „Образование и умения“ в последната редакция
на Плана за възстановяване и устойчивост
на Република България, публикувана за
обществено обсъждане. От тази сума 1,424
млрд. лева са за сметка на Механизма за
възстановяване и устойчивост и 281,4 млн.
лева – национално съфинансиране.
В документа по този компонент са разписани няколко реформи – комплексна
образователна реформа в предучилищното, училищното образование и ученето
през целия живот, реформа във висшето
образование, създаване на национална
STEM среда за умения на утрешния ден,
модернизиране на образователните инсти-

туции за по-привлекателна и качествена
среда за учене и иновации, обучения за
цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на
възрастни и изграждане на центрове за
личностно развитие на ученици и младежи в подкрепа на устойчивото възстановяване на общините.
Предвидените инвестиции за създаване
на национална STEM среда за умения на
утрешния ден са 576,2 млн. лева с период
на изпълнение 2021 – 2026 г. Акцент е
съвременно оборудване за експериментална работа във всички STEM области и
внедряване на дигитални технологии, разработване на иновативни учебни единици,
въвеждане на нови методи на преподаване

и повишаване на дигиталната квалификация
на педагогическите специалисти. Ще се изгради национален STEM център с функции
на централизирано звено за разработване и
апробиране на интегрирано съдържание,
модели, методики и инструментариум в
подкрепа на STEM обучението както за учители, така и за ученици и студенти. За него
са предвидени 20,8 млн. лв., като Центърът
ще разполага с 10 лаборатории по STEM
науки и 10 зали за обучение по STEM. Още
17,7 млн. лв. са разписани за три регионални
STEM центъра в съществуващите бази на
националните детски комплекси в с. Ястребино и в с. Ковачевци и Олимпийския
център „Св. Иван Рилски“ в Хисаря.
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Проф. Генка Петрова,

зам.-министър
на образованието и науката

„Чистата
вода и ваксините
са помогнали на
човечеството да
пребори множество смъртоносни
заболявания.
Благодарение на
ваксините днес не
познаваме заболяването едра шарка, което през вековете е унищожавало цели поколения, както и много
други смъртоносни заболявания.
Човечеството сега е изправено
пред нова инфекция, с която успява
да се пребори, създавайки няколко
ваксини. Европейската агенция по
лекарствата е институция с висока
репутация във фармацевтичните
среди по отношение на критериите
за ефикасност и безопасност на
продуктите, които се пускат на
европейския пазар. Компетентността на експертите на Европейската
агенция по лекарствата, желанието
да съхраня здравето и живота на
мен и на моето семейство, бяха
достатъчни, за да се ваксинираме
и да водим нормален и пълноценен
живот.“

